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Styresak 41-2016 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2015 
 
 
Formål 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 3-2015 for prosjekt Felles Innføring 
av Kliniske Systemer (FIKS). 
 
Status 
Siste tertial av 2015 har hatt samme overordnede fokus som tidligere, å manøvrere 
prosjektene slik at programmet skal holde planlagt fremdrift og sluttføre de største 
implementeringsprosjektene innenfor vedtatte rammer. Det har også i denne 
rapporteringsperioden vært utfordringer underveis. Godt samarbeid mellom de 
involverte partene og tilegnet erfaring gjennom flere år med prosjektarbeid gjør at man 
finner løsninger og fremdeles er i rute i forhold til å avslutte implementeringene 
inneværende år. 
 
De mest omfattende delprosjektene er Harmonisering-Optimalisering-Sammenslåing av 
DIPS EPJ og LAB (HOS-prosjektet), og innføring av ny felles radiologiløsning. HOS-
prosjektet holder fremdeles tidsplanen og ferdigstilte som planlagt trinn II ved 
Nordlandssykehuset HF (NLSH), den 15. november 2015. Ferdigstilling av trinn II ved 
NLSH betyr i praksis at sykehusene som tilhører NLSH er slått sammen til én 
organisasjon i EPJ-systemet. Som tatt opp i forrige tertialrapport, så har leverandør av 
radiologiløsningen støtt på tekniske utfordringer ved overgangen fra midlertidig 
løsning til regional løsning ved NLSH. Dette har resultert i at innføring av regional 
radiologiløsning ved NLSH utsettes fra oktober 2015 til januar 2016. Status ved 
årsskifte er at dette arbeidet holder frem som planlagt. 
 
Etter at ny utviklingsavtale for EPJ/LAB ble inngått med DIPS før sommerferien, er det 
nå DIPS som er ansvarlig for å legge frem en revidert tidsplan for avtalt utviklingsarbeid 
til Arena-versjonen. FIKS har nå fått tilgang på tidligere etterspurt revidert plan for 
utvikling av og forventet ferdigstillelse av moduler i DIPS Arena, og vil gjennom 
planlegging i pasientforløpsprosjektet forslå et innføringsløp fra 2017. 
 
Økonomien i prosjektene er under kontroll og innenfor tildelte rammer. Elektronisk 
kurve (EK) fase I og II er besluttet lagt til FIKS-programmet med oppstart 1. oktober 
2015 og skal ferdigstilles innen utgangen av 2016. Fase I og II, som er planlegging og 
forprosjektering, er budsjettert til 42,6 mill. kroner. Programmets totale 
investeringsramme vil etter dette være på 520,6 mill. kroner. 
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I påvente av ferdigstillelse av ny EPJ fra leverandøren har Pasientforløpsprosjektet stått 
på vent, men 1. oktober 2015 ble det tilsatt en prosjektleder for dette prosjektet. 
Hovedformålet til prosjektet vil være å lage overordnede retningslinjer for samspillet 
mellom systemene som innføres, samt å planlegge innføringen av Arena. Dette er 
spesielt nødvendig med tanke på samspillet mellom kurve og journalsystem i en klinisk 
hverdag. 
 
Ved utgangen av 2015 sluttfører Testregimeprosjektet sitt hovedprosjekt fase I, og med 
det den delen av Testregimeprosjektet som har vært lagt til FIKS. Fra 2016 vil 
Testregimeprosjektet vær underlagt Helse Nord IKT, der hovedprosjektets fase II skal 
sluttføres i løpet av 2016 og overføres til forvaltning/drift. 
 
Det er fremdeles et godt samarbeidsklima i samtlige implementeringsprosjekter. Lokale 
prosjektledere og andre ressurspersoner i helseforetakene, innleide medarbeidere fra 
Helse Nord IKT og leverandørene drar i samlet flokk mot felles mål.  
 
I forbindelse med gjennomføringen av HOS-prosjektet er det laget et omfattende 
opplæringsprogram hvor superbrukerne i sykehuset får opplæring og hjelp til den 
spesifikke opplæringen som må gjennomføres i de ulike enhetene og for ulike grupper 
av ansatte. 
 
Risiko  
Siden forrige tertialrapportering er det ingen hendelser som gir grunnlag for endringer 
i det overordnede risikobildet, selv om det fremdeles er en for stor andel av 
risikoelementene som befinner seg i kritisk område. Som tidligere er FIKS avhengig av 
at man har tilgang på nødvendige interne ressurser i Helse Nord for å kunne sikre 
fremdriften.  
 
Økonomi 
Ved årsskiftet viser driftskostnadene for prosjektet et merforbruk på 1 mill. kroner 
(tabell 1). Dette skyldes et avtalt tilleggskjøp av etiketteskrivere til legekontorer (ERL-
prosjektet) pålydende 2,1 mill. kroner som skal kostnadsføres. Avviket vil inngå i RHF-
ets samlede årsresultat for 2015. 
 
Tabell 1 – Oversikt driftskostnader pr. 3. tertial 2015 

 
*) ikke aktiverbare interne kostnader, gjelder fellesområde og programledelse. Faktureres HF-ene direkte 
eller belastes RHF.  
 
 
 
 
 

Regnskap/ 
påløpt 

desember 2015

Budsjett 
desember 

2015
Avvik

Regnskap/påløpt 
akkumulert per 
desember 2015

Budsjett 
akkumulert per 
desember 2015

Avvik

Lønnskostnader 768 948 495 011 -273 937 5 722 071 5 445 121 -276 950
Fellesområde -72 037 280 000 352 037 4 268 816 3 200 000 -1 068 816
Programledelse 4 645 80 000 75 355 124 346 500 000 375 654
Totalt * 701 557 855 011 153 454 10 115 234 9 145 121 -970 113



Påløpte investeringskostnader er i tråd med fremdrift i prosjektene (figur 1). Det totale 
programmet er budsjettert til 520,6 mill. kroner. Rammen består av FIKS-programmets 
reviderte ramme på 452,5 mill. kroner vedtatt av styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 
15-2014 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 (styremøte 26. februar 
2014).  I tillegg er det lagt til: 
- Testregimets ramme på 25,5 mill. kroner til sitt hovedprosjekt, der styringsgruppen 

i FIKS ga sin tilslutning til oppstart ved behandling av sak 3/2014. 
- EK-prosjektets ramme på 42,6 mill. kroner for gjennomføring av fase 1 og 2, der 

styringsgruppen i FIKS ga sin tilslutning til oppstart ved behandling av sak 17/2015.  
 
Figur 1 – Påløpte investeringskostnader FIKS per 31.12.15. 

 
 
Pr. desember 2015 er det et samlet avvik på 28,6 mill. kroner i forhold til periodisert 
budsjett. Avviket gjenspeiler bortfall/reduserte kostnader, samt en del forsinkelser i 
enkelte leveranser på utstyr tilknyttet testregime-, ERL- og radiologiprosjektet som 
igjen gir et utslag i forhold til gjeldende periodisering. I tillegg har 
pasientforløpsprosjektet som startet opp i oktober 2015 vært periodisert inn med 
oppstart tilbake i februar 2014. På de andre prosjekter er det bare mindre avvik. 
 
I forbindelse med at Testregimeprosjektet flyttes over til Helse Nord IKT fra 1. januar 
2016, så flyttes også den ubrukte investeringsrammen tilhørende Testregime over til 
Helse Nord IKT. 
 
Det er sannsynlig at programmet ferdigstilles innenfor planlagte økonomiske rammer. 
 
Fremdrift 
Fremdriften i igangsatte aktiviteter i FIKS er i tråd med opprinnelige planer for alle 
områder unntatt utviklingsdelen av EPJ/LAB, hvor FIKS har deltatt i utviklingsløpene 
for å følge opp kravene i kjøpskontrakten. Programmet opprettholder fremdeles 31. 
desember 2016 som dato for ferdigstillelse. Innføring av ny EPJ må sannsynligvis 
defineres inn i et nytt prosjekt for å ivareta felles regionale prosedyrer i oppsett og 
bruk, og da sammen med medikasjon- og kurveprosjektet. 
 
 



Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at store deler av programmet har fremdrift i tråd med 
forutsetninger, og at økonomien i prosjektet er under kontroll. Det er tre forhold som 
blir utfordrende i tiden fremover: 
 
1. Leveransene på nyutviklet EPJ, og riktig tidspunkt for å sette deler av dette i drift. 

 
2. Etterlevelse av nye standarder fra HOS-prosjektet som stiller regionen overfor nye 

utfordringer med hensyn til ledelse og forvaltning. Midlertidige avtaler i tråd med ny 
lov er etablert, og det arbeides fortløpende med å kunne gjøre flere deler av 
journalen felles i bruken mellom helseforetakene. 

 
3. Helseforetakene har kommentert egne planer for realisering av nytteverdien av IKT-

satsingen ved i rapportering for 2. tertial 2015.  Styret i Helse Nord RHF vil få en 
orientering om status i dette arbeidet 1. tertial 2016. 

 
Adm. direktør vil følge disse forholdene opp ovenfor helseforetakene i oppfølgings- og 
direktørmøter fremover. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2015 om Felles 

Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å planlegge videre regionalt samarbeid om en felles 

journal og videreutvikling av denne, før FIKS-programmet avsluttes. 
 
 
Bodø, den 18. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 




